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Er bestaan enkel goede en slechte operettes. Want…wat is 

eigenlijk een operette? Velen zien ze vandaag de dag enkel 

als een gelegenheid in een vluchtig vertier. Dat is het 

gevolg van een evolutie die al een tiental jaren aan de 

gang is. Het eenmalige kassucces is het grote doel, niet het 

scheppen van een kunstwerk. Het zakelijke belang 

overheerst, ja men kan zelfs zeggen dat dit in de regel nog 

het enige is dat overblijft. Men zoekt enkel nog naar 

grappen, gevatte gelegenheidshumor, excentrieke 

danspassen en acrobatentoeren, en ergens gaat de muziek 

dezelfde weg op. Daarom was ik van oudsher een vijand 

van hetgeen men ‘operettenonsens‘ zou kunnen noemen. Ik 

meen echter dat in de operette de verbinding met het 

menselijke nooit verloren mag gaan. De figuren die op het 

podium zingen en spelen, horen levende mensen te zijn, 

mensen van vlees en bloed die ook onder ons hadden 

kunnen leven.  

 

Dat is het geheim van een operettewerk dat zich richt tot het gevoel en dieper, schoner en 

echter is dan louter show. 

In “Die lustige Witwe “heb ik geprobeerd om zulke levende mensen op het podium te 

brengen. Voor mij staat dan ook vast dat operette een kunstvorm is die diepmenselijke 

belevenissen als onderwerp heeft in een muzikaal-artistieke vormgeving. 

Het is duidelijk dat Lehár een nieuw type vrouw op de operettescène bracht, bevrijd, 

onafhankelijk en geëmancipeerd. In Die lustige Witwe regisseert Hanna Glawari de mensen 

en de gebeurtenissen om zich heen. Het zijn schaakstukken in haar erotische strijd met 

Danilo. 

Haar bekendste lied in deze operette het Vilja lied is niet enkel een lied uit de Servo- 

Kroatische traditie. Het woord “ Vilja “ is Servo-Kroatisch voor “ fee”  

Vilja’s zijn mooie meisjes die in wolken, bossen, rivieren, rotsen of rond bronnen wonen. Ze 

zij niet enkel mooi maar ook ontzettend sterk. Naar gelang van hun karakter kunnen ze goed 

of kwaadaardig zijn. Men kan ze beter met rust laten en niet verstoren zeker als je met de boze 

feeën te doen hebt. Daarnaast is er de mythe dat de goede Vilja’s mannen onder hun hoede 

nemen en er betere, mooiere en sterker exemplaren van maken. 

Lehárs Hanna Glawari wordt met haar lied zelf een Vilja. In ieder geval is het zeker dat 

Hanna de kracht en de kunde bezit om macht op mannen uit te oefenen. En dat zal Danilo 

geweten hebben. 



Danilo is de man die gered moet worden. Hij heeft zich in het Parijse leven gesmeten zoals 

enkel een ontheemde rijke, jonge en vermogende graaf dit kan. Champagne, dansen, absint, 

grisetttes (de kwaadaardige Vilja’s ?). Hij brandt de kaars langs beide kanten en rijgt zijn 

eindeloze escapades aan elkaar! Om te vergeten? Om niet met zijn eigen gevoelens te worden 

geconfronteerd?  

Parijs biedt hem de afleiding en is het ideale oord voor escapisme. Ook de onbeduidende 

ambassade van Pontevedro in Parijs met politieke mannelijke angsthazen zien hoe hun 

luilekker leventje bedreigd wordt door staatsbankroet! Zoals bij de meeste politici komt 

inzicht en berouw na de zonde. Ook zij hebben geld door ramen en deuren gesmeten en 

hebben van elke geneugte, van drank tot vrouwen, geprofiteerd. “ Wir Männer sind 

Lumperln”  zingen ze in het septett uit volle borst. Ze verwachten van de vrouw trouw maar 

zelf bekennen ze “ wir naschen selbst gern was verboten.” 

Het Parijs rond 1900 speelt in deze enscenering dus een enorme rol. Het biedt aan de 

Pontevedranen een fake en gevaarlijke sprookjeswereld ver weg van hun politieke en 

financiële problemen in het heimatland dat de ondergang tegemoet gaat! 

Om dat flamboyante Parijs te evoceren inspireert het BOT zich op de esthetiek van een 

beroemde Franse schilder. Niemand anders dan Toulouse Lautrec heeft juist door zijn 

fantastisch observatievermogen niet enkel het vertier en de prikkelende feesten geportretteerd, 

maar ook de uitputting en leegte van het Parijse nachtleven met gouache of olieverf 

vastgelegd. Dus onze personages, met uitzondering van Hanna, zijn al te lang in Parijs en 

zwalpen tussen vertier en nostalgie. Lehár beschrijft het als een verlangen vol heimwee, een 

terugverlangen naar iets wat je kwijt bent. 

Die lustige Witwe gaat zeker niet gebukt onder neerslachtigheid. Toch vertelt het werk even 

licht en sensueel als betoverend pijnlijk over verloren liefdes, over het aanvaarden van relaties 

die moeten veranderen of zelfs breken. Ook de twee andere protagonisten Camille en 

Valencienne moet zwichten voor normbesef. Haar huwelijk dwingt Valencienne om aan 

Camilles liefde te verzaken.  

Hanna Glawari, als goede fee/Vilja, ensceneert dit wervelende decadente Parijse leven in haar 

eigen salon en houdt haar landgenoten een spiegel voor!  

Als goede fee confronteert ze Danilo (en alle ander mannen) met zijn/hun losbandig leven. De 

Grisettes zijn hierbij niet enkel de dartele meisjes van plezier maar veeleer een wake-up call 

voor Danilo, die zijn tijd vergooit aan vergankelijke schoonheid (?) en korte, onbeduidende 

pleziertjes. 

Uiteindelijk redt Hanna het land van het bankroet en kan ze met haar oude echte liefde 

trouwen. Haar plan was voorbereid, uitgekiend en gericht op succes. Haar komst naar Parijs 

had maar één doel: terug naar Pontevedro te keren, een soort Arcadië waar echtheid en 

eenvoud primeert en zuurstof biedt aan de ware liefde. 

  


